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हॅरियट टबमॅन



मेरीलॅंडची एक गुलाम मुलगी

गुलामाची मुलगी सहा वर्ााची झाली की
कामासाठी तयाि समजली जाई. त्यानुसाि
घिकामासाठी म्हणून अिममन्टाला आई-
वडिलाांना सोिून जावां लागलां. हळू काम केलां
ति ततला चाांगलाच माि ममळायचा.



आई-हॅरियट आणण बाबा-बेनही हतबल होते.
कािण तक्राि किणािे गुलामाची लगेच ववक्री
कित. मेिीलॅंिमध्ये गुलामाचचां आयुष्य खिति
जिी असलां तिी इति ठठकाणी त्याहीपेक्षा
भयानक परिस्थिती होती.

अिममन्टाला आई समजावून साांगायची की
कुठलीही कुिकुि न किता मालक जे म्हणेल ते
काम तनमूट किायचां. मालकाने तुला जि खाली
दक्षक्षणेच्या भागात ववकलां ति ततिे तुला मि मि
िाबवून घेतील.

ते ऐकून अिममन्टा िागाने पहायची. ती एक
बांिखोि मुलगी होती.

त्याकाळी उत्तिेकिील िाज्यातल्या गुलामाांना
गुलामगगिीतून मकु्त किण्यात आले होते. पण
दक्षक्षण भागामधे मात्र अजून प्रिा चालू होती.
कापूस आणण भाताच्या शतेीसाठी त्याांना
कामासाठी गुलाम लागायचे.

उत्ति िाज्यातील लेखक आणण ववचािवांतानी
गुलामगगिी सांपवण्यासाठी चळवळ चालू केली.
त्याांना अॅबॉमलशतनथट म्हणत. गुलामाच्या
मालकाांनी हे अशक्य आहे असां म्हणत जोिदाि
वविोध केला. त्यामुळे मोठे युद्ध सुरु झाले.



त्या दिम्यान अनेक गुलाम गुलामगगिीतून
मुक्त होण्याची थवप्न पाहत होते.

एके ठदवशी मळ्यात काम कित असताना
अिममन्टाने एका गुलामाला पळून जाताना
पाठहले. तेव्हा ती तेिा वर्ाांची होती. गोऱ्या
मालकाने ओििून ततला साांगगतले की “त्या
पळपुट्याला िाांबव.” ततने त्याचां अस्जबात ऐकलां
नाही.

त्या गोऱ्या मालकाने चवताळून अिममन्टाच्या
िोक्याच्या ठदशेने जि लोखांिी गोळा फेकला.



ततच्या िोक्याला खूप खोल जखम झाली आणण
ती कशीबशी त्यातून वाचली. पण पुढे आयुष्यभि
त्याचा परिणाम कायम िाठहला. ततला कधीही
अचानक फफट्स यायच्या.

अिममन्टा मोठी झाल्यावि ततला सगळे ततच्या
आईच्या नावाने हॅरियट हाक मारू लागले. ततची
उांची जेमतेम पाच फूट असूनही अांगात खूप
ताकद होती. लाकिां फोिणां, शतेाची सगळी कामां
अशी पुरुर्ी काम आपल्या मालकासाठी किायची.

१९४४मध्ये ततचां जॉन टबमन ह्या मकु्त
काळ्या माणसाशी लग्न झालां. आपणही थवतांत्र
होऊ असां ततचां थवप्न होतां. पण झालां उलटच!
ततला आणण ततच्या तीन भावाांना दक्षक्षणेच्या
खालच्या भागात ववकलां गेलां आहे असां ततच्या
कानावि आलां.



भूममगत रेल्वेमागि
(Underground Railroad)

ततच्या नवऱ्याकिून ततला कसलीही मदत ममळाली
नाही. पण ततच्या कानावि गुलामाांची सुटका किणाऱ्या
भूममगत िेल्वेमागााची माठहती पिली. .ततला वाटले की ही
जममनीखालनू चालणािी टे्रन आहे. ततचा शोध घ्यायचा
आणण त्यात बसून उत्तिेकिे जायचां असा ततने तनश्चय
केला.

पळून जायचां ठिल्यावि हॅरियट टबमनचे भाऊ
सुरुवातीला ततच्याबिोबि होते. पण नांति मात्र ते घाबिले.



आणण ते पित फफिले. पण हॅरियट मात्र पळत
िाठहली आणण एका गोऱ्या बाईच्या घिी पोचली. त्या
दयाळू बाईनी ततला मदत किण्याचे पूवी आश्वासन
ठदले होते.

“भूममगत िेल्वेमागा म्हणजे काही खिी िेल्वे नाही,”
त्या बाईनी हॅरियटला साांगगतले. “ही एक घिाांची
साखळी आहे. गुलामगगिी नष्ट व्हावी असां वाटणाऱ्या
लोकाांची ही घिां आहेत. त्या घिातील लोक तुला आसिा
देतील आणण उत्तिेकिे जायला मदत कितील.”

हॅरियटचा एका घिातून दसुऱ्या घिाकिे प्रवास चालू
होता. “िेल्वेमागााच्या िाांब्याविील” पे्रमळ गोिे ततला
खाऊ-वपऊ घालत आणण लपून िाहायला मदत किीत.
एकदाची तो पेन्सेल्वेतनयाला पोचली. सयूा उगवत होता.
ततने हे खिांच आहे हे खात्री करून घेण्यासाठी आपल्या
हाताांकिे पाठहलां. हो, ती आता मकु्त हॅरियट होती!
काही वर्ाानांति आठवण साांगताना ती म्हणाली, “मला
त्यावेळी वाटलां की मी थवगाातच आहे! एक मकु्त
आणण थवतांत्र माणूस!”



ततच्या समाजासाठीची मोझसे

हॅरियट मागे िाठहलेल्या आणण अजूनही गुलाम
म्हणून िाबत असलेल्या आपल्या नातेवाईकाांना ववसरू
शकत नव्हती. ती एका हॉटेलमध्ये नोकिी करून पैसे
साठवू लागली.हे पैसे ती आपल्या गुलाम नातेवाईकाांना
उत्तिेला आणून मुक्त किण्यासाठी वापिणाि होती.

आपल्या बठहणीच्या कुटुांबाची ववक्री किणाि आहेत
ही बातमी ततला कळली. शूि क्वेकिनी बठहण, ततचा
नविा आणण त्याांची दोन मुलां ह्याांना गुलाम भागातून
पळवून आणलां आणण मग हॅरियट त्याांना बास्ल्टमोिला



भेटली. ‘भूममगत िेल्वेमागाा’ च्या मदतीने पुढचा
प्रवास कित त्याांना थवतांत्र िाज्यात घेऊन आली.

१८५०मध्ये पळून जाणाऱ्या गुलामाांसाठी एक
कायदा सांमत झाला, त्यामळेु आता उत्तिेकिच्या
िाज्यात पळून आलेल्या गुलामाांवि नवीन सांकट
उभे िाठहले.

ह्या कायद्यानुसाि आता पळून आलेल्या
गुलामाांना तसेच त्याांना पळून जायला मदत
किणाऱ्या लोकाांना अटक किता येणाि होती.

पण “भूममगत िेल्वेमागााने” अस्जबात आपले
प्रयत्न कमी केले नाही. त्याांनी कॅनिा किच्या
मागाावि अजून थटेशन वाढवली. हॅरियटने पित
दक्षक्षणेकिे जाऊन आपले भाऊ आणण अजून
दोन व्यक्तीांची सुटका केली. पुन्हा १८५१ मध्ये
आपल्या नवऱ्याला घ्यायला ती पित गेली.
पण दिम्यानच्या काळात त्याने दसुिे लग्न
केले होते आणण त्यामळेु त्याने उत्तिेकिे यायला
नकाि ठदला.

ते पाहून ततला प्रचांि वाईट वाटले. पिांतु
जीव धोक्यात घालून ती इकिे आली होती
त्यामळेु ती सांधी न दविू देता ततने ततिल्या
गुलामाांना एकत्र केलां आणण त्याांना कॅनिाला
घेऊन आली.



वर्ाातून अनेक वेळा ती आपला जीव धोक्यात
घालून प्रवास किायची आणण गुलामाांना मकु्त
किायची. हे काम ततने अनेक वर्ा केले. हॅरियट
टबमन “भूममगत िेल्वेमागा”विची सवाात प्रमसध्द
“कां िक्टि’ बनली. ती शतेावि यायची आणण
“माझ्या लोकाांना जाऊ दे” असां गाण म्हणायची.
तो इशािा गुलामाांना बिोबि कळायचा ते ततच्या
मागे िाांगा लावायचे.

गुलामाांना पकिणाऱ्या टोळ्याांची नजि चुकवत,
भुकेल्या आणण गाांजलेल्या गुलामाांना भूममगत
िेल्वेमागााविच्या एका घिातून दसुऱ्या घिात
सुखरूप नेत हॅरियट प्रचांि जोखीम पत्करून त्याांना
शेकिो मैलाचा प्रवास करून कॅनिाला सखुरूप
घेऊन येत असे.



गुलाम आदिाने आणण कृतज्ञतेने ततला “मोझेस”
म्हणत. इथत्रायलमधील मुलाांना इस्जप्तमध्ये
हक्काच्या भूमीत घेऊन जाणाऱ्या मोझेस प्रमाणेच
हॅरियट गुलामाांची मुस्क्तदाता होती.

गोऱ्या जमीनदािाांनी ततला पकिून देण्याऱ्या
व्यक्तीला ४०,००० िॉलि असे मोठे बक्षीस जाहीि
केले होते. पण कुणीही ततला पकिू शकले नाही. ती
म्हणायची की सांकटाचा सामना किायला देव ततला
बळ देत होता. आणण हॅरियट थवत:च अनेक युक्त्या
आणण किामतीांमध्ये तिबेज होती.

एखादा गुलाम घाबरून माघािी फफिायचा ववचाि करू
लागला ति ती सिळ त्याच्या िोक्यावि वपथतुल
िोखायची आणण म्हणायची, “एकति थवतांत्र हो नाहीति
मि.” कािण ततला माठहत होतां जि एखादा गुलाम पित
गेला ति भूममगत िेल्वेचां गुवपत त्याच्याकिून
जबिदथतीने काढून घेतलां जाईल. पण कुठल्याही
गुलामाने कधीच पित जाण्याचा हट्ट धिला नाही. १९
वेळा दक्षक्षणेला फेऱ्या मारून ततने ३००हून अगधक थत्री-
पुरुर् आणण मुलाांची सुटका केली.

ती म्हणायची, “माझी टे्रन मागा सोिून कधीच धावली
नाही आणण मी कधीच माझ्या प्रवाश्याांना गमावलां
नाही.”



नागिी युद्धाची वीिकन्या

हॅरियट आपल्या वदृ्ध आईबाबाांना उत्तिेला
घेऊन येण्यात यशथवी झाली. ते गुलामगगिीतून
मुक्त झाले पिांतु दक्षक्षणेकिे अजूनही अनेक
गुलाम अततशय हलाखीचां जीवन जगत होते.
त्यामळेु ही कू्रि प्रिा पूणापणे नष्ट किण्यासाठी
सशथत्र लढ्याची गिज भासू लागली.



अमेरिकेत १८६१ मधे नागिी युद्धाला सुरुवात
झाली. सरुुवातीला िाष्ट्राध्यक्ष मलांकन
गुलामगगिीववरुद्धच्या लढ्याला उघिपणे वविोध
किायला टाळाटाळ कित होते. पिांतु युतनयन
आमीने कुणालाही अस्जबात न जुमानता गुलाम
आणण मकु्त झालेल्या गुलामाांना सैतनक म्हणून
लढ्यात सहभागी करून घेतलां. हॅरियट टबमनही
पोटा िॉयल, साउि कॅमलफोतनाया इिून थवतःहून
सामील झाली. सुरुवातीचे काही ठदवस ततने
कॅम्प हॉस्थपटलमधे नसा बनून जखमी सैतनकाांची
सुशु्रर्ा किण्याचां काम केलां. नांति ततच्यावि
गुलामाांना घेऊन त्या भागामधे गतनमी योजनेची
आखणी किण्याची जबाबदािी देण्यात आले.
युतनयन आमीमधे हेि आणण शत्रूांच्या कािवायाांची
टेहळणी किण्याचे काम ततने केलां.

२ जून १८६३ मध्ये हॅरियटच्या नेततृ्वाखाली
तीनशे काळ्या गुलामाांनी कोम्बाही नदीवि हल्ला

चढवला. गुलाम पुिवणाऱ्या टोळीला नेथतनाबूत
करून आठशे गुलामाांना मुक्त किणाऱ्या हल्ल्याची
ती खिीखुिी नातयका होती. पूवेकिील
वतामानपत्रानी ततच्या साहसी कायााची भिभरून
वाखाणणी केली. त्यामळेु ती आणण ततची
कामगगिी प्रकाशात आली.



१८६५ ला युद्ध सांपलां तेव्हा एका हॉस्थपटलमधे
ती गुलामगगिीतून थवतांत्र झालेल्या आपल्या
बाांधवाांची सेवा किण्याचां काम कित होती.
अततकामाने खूप िकल्यामुळे ततने अबान, न्युयॉका
इिे आपल्या वदृ्ध आई-बाबाांबिोबि िाहण्याचा
तनणाय घेतला.

सांववधानाच्या १३ व्या घटना दरुुथतीनुसाि
अमेरिकेत गुलामगगिी अवैध ठिवण्याचा कायदा
सांमत झाला. पिांतु काळे लोक अजूनही गिीब
आणण अमशक्षक्षत आहेत हे ततने पाठहलां. त्याांच्या
मदतीसाठी ततच्या घिाचे दिवाजे सदैव उघिे होते.
नांति ततने आश्रम बाांधला आणण ततिे िाहणाऱ्या
वदृ्ध व आजािी माणसाांच्या देखभालीसाठी
भाजीपाला ववकण्याचा व्यवसाय सुरु केला.

हॅरियट टबमनचा मतृ्यू १० माचा १९१३ मध्ये
झाला. लष्किी इतमामात ततला शेवटची
मानवांदना देण्यात आली.

समाप्त 


